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إندوراما فنتشرز بوبليك كومباني ليمتد

لمزيد من المعلومات

إنجازات االستدامة الرئيسية لعام 2020

قامت إندوراما فنتشرزبتحسين تصنيف ESGمن
BBإلى BBBفي عام 2020
حصلت إندوراما فنتشر على
تصنيف Bفي تقييم تغير المناخ
التابع لـ CDPفي عام 2020

ESG

INDUSTRY
TOP RATED

تقييم االستدامة IVLكشركة رائدة في صناعة
المواد الكيميائية مما جعل الشركة في المرتبة
السابعة من أصل  ، 2021وفقًا لتقريرهم الصادر
في يناير 2021

حصلت إندورما فنتشرعلى "أفضل قرض
إقليمي" في قطاع التصنيع لقرضها األزرق
بقيمة  300مليون دوالر أمريكي  -وهو
األول من نوعه الممنوح لمصنع راتينج
بالستيكي

تم االعتراف بإندوراما فينتشرز في كتاب االستدامة السنوي لعام
 2021الصادر عن SAMمع تمييز الفئة الفضية وأدرجت في
مؤشرات االستدامة في داو جونز ( DJSI) -األسواق العالمية
والناشئة.

احتلنا المرتبة الثالثة من بين  115شركة كيميائية
مستدامة رائدة على مستوى العالم
في عام  ، 2020ظلت Indorama Venturesفي المستوى الذهبي
 ،معترف بها كواحدة من أفضل  ٪2من الشركات (النسبة المئوية )98
التي صنفتها EcoVadisفي تصنيع المواد الكيميائية األساسية

ظلت إندوراما فنتشرأحد مكونات سلسلة مؤشرات
FTSE4Goodبعد مراجعة مؤشر أكتوبر ، 2020
وحققت المرتبة األولى بين شركات الكيماويات على
مستوى العالم (سجلت  4.6من .)5
لقد حصلنا على أفضل نتيجة ESGواقفة في قمة
المجموعة مع تصنيف مئوي 100

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع

2

المحتويات
رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة
رئيس قسم االستراتيجية
رسالة الرئيس التنفيذي لالستدامة رسالة  IVLفي لمحة
استراتيجية االستدامة إطار االستدامة استراتيجية تغير المناخ
طموحات االستدامة نحو نموذج خلق قيمة لحياد الكربون
إستدامة إطار العمل
إسترانيجية تغير المناخ
إستدامة استراتيجتنا الطموحه نحو الحياد الكربوني
النموذج االبتكاري للقيم
مساهماتنا في أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
مساهماتنا في استجابة أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة لوباء COVID-19

إدارة مسؤولة وفعالة
حوكمة الشركات

قيادة النمو المستدام
القيادة الفكرية لالقتصاد الدائري
تقود االستدارة من خالل إعادة تدوير
النمو المدفوع باالبتكار
منتجات آمنة ومستدامة
خلق عالقات قوية مع العمالء

تكوينحو حياد الكربون
إدارة الطاقة
إدارة غازات الدفيئة
إدارة المياه
إدارة النفايان
عالقات قوية مع العمالء

تمكين شعبنا ومجتمعاتنا
جوائز التميز التشغيلي
رد الجميل لمجتمعاتنا إعادة تدوير التعليم
االستثمار في شعبنا
ضمان مكان عمل آمن ومفيد

3
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رساله بالكاملل

"

رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة

من الضروري التركيز بشكل أقوى على االستدامة أثناء تنقّلنا

الجائحة وشكوكها ".
في ضوء  ،COVID-19تعني االستدامة التحلي بالمرونة
والسرعة في االستجابة لألحداث السلبية  ،والعمل في شراكة مع
اآلخرين  ،والتركيز بشكل أكبر على الصحة والسالمة والرفاهية.

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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لمزيد من
المعلومات

رسالة مدير اإلستراتيجية

"في Iإندوراما فنتشر نعتقد أن االستدامة
هي مصدر ميزتنا التنافسية التي تساهم
في نمونا على المدى الطويل".
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لمزيد من
المعلومات

رسالة رئيس االستدامة

ن
التمكي
"ترتبط إمكانات أعمالنا ومرونتنا بمسؤوليتنا البيئية و
االجتماع".
نحن نرى االستدامة عىل أنها رحلة تحويلية تتطلب
ً
تحسينات مستمرة ومستمرة  ،وينوي IVLأن يكون رائدا
ً
بيئيا ر
ً
نظاما ً
فكريا يقدم
أكث استدامة ودائرية يف المستقبل.

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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لمزيد من
المعلومات

أوروبا
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لوكسمبورج
بولندا
البرتغال
روسيا
سلوفاكيا
إسبانيا
هولندا
تركيا
المملكة المتحدة

•
•
•
•
•
•
•
•
•

النمسا
بلغاريا
جمهورية التشيك
الدنمارك
فرنسا
ألمانيا
أيرلندا
إيطاليا
ليتوانيا

لمحة سريعة عن
عمليات
اعتبارا من  31ديسمبر 2020
ً

أمريكا الشمالي ة
• كندا
• المكسيك
• الواليات المتحدة

أسيا
•
•
•
•
•
•
•

الصين
الهند
اندونيسيا
اسرائيل
مينامار
الفلبين
تايالند

أمريكا
الجنوبية

مرافق إعادة التدوير

الدول

يتكون تقرير االستدامة لعام  2020من بيانات  107موقعًا
يتم توفير المزيد من التفاصيل في فصل "حول هذا التقرير" من تقرير االستدامة

• البرازيل
• أستراليا

أفريقيا

• مصر
• غانا
• نيجيريا

قطاعات األعمال

أكاسيد ومشتقات
متكاملة
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•
•

االقاراتت

موقع

الملخص التنفيذي لتقرير االستدامة 2020

أليافف

الجمع بين

لمزيد من
المعلومات

ر
استاتيجية االستدامة

ر
تركز ر
أخالف االستدامة الخاصة بنا عىل العنارص الساسية الثالثة الالزمة
اسثاتيجية ونقل القيمة إىل أصحاب المصلحة لدينا  ،ودفع االزدهار االقتصادي بشكل
ي
لتحقيق أهدافنا لعام  - 2025حماية البيئة من خالل عمليات مسؤولة  ،وتمكي موظفث.

البيئة  -عمليات مسؤولة
تركز عملياتنا ومنتجاتنا عىل أن تكون صديقة للبيئة  ،والمساهمة يف االقتصاد الدائري
 ،وتقليل استهالك الموارد وتقليل االنبعاثات لمكافحة تغث المناخ  ،والمساهمة يف االقتصاد الدائري

ن
التمكي
االجتماعية  -ثقافة
ُيظهر ر
احثامنا لحقوق اإلنسان ومشاركتنا واستثماراتنا يف بناء
مشثكة لصحاب المصلحة ر
القدرات وخلق قيمة ر
الثامنا بتحقيق
النجاح عىل المدى الطويل

الحوكمة -إمكانات األعمال
يعتمد عملنا عىل مبادئ ز ز
الناهة واألخالق لدينا  ،مما يقود
والمض ق ً
ز
تجارب العمالء من خالل منتجاتنا المبتكرة
دما زف
تلبية االحتياجات المجتمعية للنمو والقيادة المستداميز

الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع.
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لمزيد من
المعلومات

إطار االستدامة
رؤيــة

أن نكون رشكة كيميائية مستدامة عىل مستوى عالم تصنع منتجات رائعة للمجتمع
"العقلية التكيفية"

"القيادة الحكيمة"

شريك موثوق
للمجتمع العالمي
األفضل في فئتها ESG

االستثمار في أعمال مستدامة

"شيء

تحسين الحياة

حياد الكربون

من خالل منتجات مستدامة وبأسعار معقولة

للحفاظ على عالمنا وأعمالنا

التتبني المبكر

النهج الدائري

العالمية والمحلية

الريادة الفكرية

لجلب اإلبتكار إلي عمليتنا
االنتاجيه

تحسين دورة حياة العمل
في قيم سلسة أي.في .أل

القرب من أصحاب المصلحة

في االستدامة واالقتصاد الدائري

التمكين
التعليم
توسيع نطاق برامجنا التعليمية
مع االستفادة من بصمتنا العالمية
الواسعة

تعاونية ومبتكرة ""

الصدق في كل "

التوجهات  -النمو المستدام
قابل للقياس
فهم ما سيتم تغطيته في
االلتزامات المستدامة وكيف تعمل
منتجاتنا على تحسين المجتمع

تعليم  10000000مستهلك بحلول عام
2030

التحقق الخارجي

كفاءة
االستخدام الفعال للموارد  ،وتحقيق أهداف
االستدامة و  ،وتحويل الطاقة  /النفايات إلى
الموارد

من اتجاه
حياد الكربون

الملخص التنفيذي لتقرير االستدامة 2020

تطلــعات
التفاضل

يجب فعل
إعادة التدويير
بناء البنية التحتية إلعادة التدوير التي
يحتاجها العالم لتحقيق اقتصاد دائري

إعادة تدوير عبوات بالستيك
 750كيلوطن ( 50مليار)
أ .بحلول عام 2025
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"دائما مبنية على األدلة"

القــيم

إشراك أصحاب المصلحة
مواءمة أفعالنا بمسؤولية وبطريقة
تعود بالنفع على المجتمع

المشتركة والمتبناة IVLأهداف
من قبل المجتمع

االولويات
االستراتيجيه

المقاييسس

استراتيجية تغير المناخ

لمزيد من
المعلومات

المخرجات
•

زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها بعد
االستهالك%5
خفض كثافة الطاقة بحلول عام * 2025

•
•

التقليل من استخدام المواد الخام البكر
استهالك الكهرباء المتجددة ٪ 10 :بحلول عام
 2025و  ٪ 25بحلول عام 2030

•

انخفاض بنسبة  ٪ 10في كثافة غازات الدفيئة
(النطاق  1و  )2بحلول عام 2025

•

انخفاض كثافة المياه بنسبة  ٪10بحلول عام 2025

•

 Iمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ

•

دمج ESGوتسعير الكربون في قرارات العمل

•

االستراتيجيات

الركائز

تكامل المنبع والمصب
االبتكارات المناخيه

كفاءة العملية  /المنتج

يعد تغير المناخ أحد أكبر التحديات التي نواجهها .كعمل تجاري ،
دورا حيويًا .نحن ندرك هذه المخاطر ونلتزم باتخاذ
يلعب
ً
اإلجراءات الالزمة .تركز إستراتيجيتنا للمناخ  2025على االستخدام
األفضل للموارد الطبيعية  ،ودعم االقتصاد الدائري  ،والقدرة على
التكيف مع تغير المناخ والكفاءات عبر العمليات والعمليات

طموحتنا

المواد الخام المعاد تدويرها
طاقة متجددة ومنخفضة الكربون
منتجات منخفضة الكربون
إدارة المياه والصرف الصحي

الموارد
الطبيعية

تقليل
الكربون

تسعير الكربون الظل

الكهرباء
المتجددة

تحليل مخاطر المياه
إطار عمل TCFD
تحليل السيناريو

مقاومة تغير المناخ

إستراتيجية
المناخ

إدارة المخلفات
تقليل  ،إعادة التدوير  ،إعادة االستخدام
التقليل من استهالك الموارد الطبيعية
الحد من نفايات PET
تعليم إعادة التدوير

سلسلة التوريد المستدامه
إستهالك مسئول
التعامل مع أصحاب المصلحة

االقتصاد
الدائري

األهداف المستندة
إلى العلم

•
•
•
•

تحسينات الكفاءة البيئية التشغيلية
اإلعداد المستهدف جنبًا إلى جنب مع
استهالك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة

زيادة استهالك الكهرباء المتجددة ،
سواء
فالموقع (على السطح أو على
األرض) أو خارج الموقع (اتفاقيات
شراء الطاقة االفتراضية)ي
• تسعير الكربون الظل الداخلي
• نظام تداول االنبعاثات (
• تحليل اإلجهاد المائي بواسطة
العمل على إعداد األهداف المستندة إلى العلم (

سنة األساس

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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لمزيد من
المعلومات

طموحات االستدامة لدينا نحو حياد الكربون
التركيز على األهداف قصيرة ومتوسطة المدى

نعمل على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة من خالل استخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة وتقليل استهالك الطاقة في كل بلد نعمل فيه .كما ندعم اتفاقية باريس للمناخ التي تعهدت العديد من
وضعنا طموحات االستدامة الرئيسية التالية للفترة 2030-2025
الدول بموجبها بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من خالل المساهمات المحددة وطنيا ً (

*الطاقه

استثمارات االستدامة

خفض كثافة الطاقة بنسبة  ٪5بحلول عام 2025

 1.5مليار دوالر استثمارات ألهداف
االستدامة

الغازات الدفيئه
انخفاض بنسبة  ٪10في كثافة غازات
الدفيئة (النطاق  1و  )2بحلول عام 2025

المخلفات
تحويل  ٪90من النفايات من المكب
بحلول عام 2025

إعادة التدوير
اإللتزام العالمي في عام 2025
إعادة تدوير  750ألف طن من مواد البولي
إيثيلين تيرفثاالت بعد االستهالك كمواد وسيطة
في إنتاجنا من البوليستر سنويًا
إعادة تدوير  50مليار زجاجة سنويًا

الكهرباء المتجدده

االقتصاد الدائري
دمج مفهوم االقتصاد الدائري في عمليات IVL
الشراكة مع المنظمات لتكثيف مساهماتنا في
االقتصاد الدائري

المياه*
تخفيض كثافة المياه بنسبة ٪10
بحلول عام 2025
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سنة األساس * 2020

التركيز
رؤيتنا
أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات
رائعة للمجتمع

مهمتنا
نلتزم بأن نكون روادًا مسئولين في الصناعة من خالل االستفادة من تميز
موظفينا وعملياتنا وتقنياتنا لخلق قيم ألصحاب المصلحة لدينا

المدخالت
االصولل الراسماليه
 4،515مليون دوالر أمريكي في إجمالي
حقوق الملكية  3،990مليون دوالر أمريكي
في األصول المتداولة

رأس المال الصناعي
 123موق ًعا في  33دولة في  6قارات بما في ذلك
 15منشأة إلعادة التدوير

راس المال الطبيعي
استهالك المواد الخام =  15.02مليون طن استهالك الطاقة =
 104.7مليون جيجا جول
استهالك المياه =  82.5مليون م 3
الطاقة المتجددة =  1.77مليون جيجا جول

نموذج خلق القيم
مع دخولنا العام العاشر من إعداد تقارير
االستدامة  ،اعتمدنا إطار عمل < >IRللتقارير
الدولية المتكاملة للمجلس الدولي للتقارير
المتكاملة ( )IIRC
من خالل هيكلة تقريرنا بنا ًء على هذا اإلطار ،
يمكننا أن نوضح لنا
أصحاب المصلحة كيف نحن خلق قيمة من
خالل موقعنا
استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى
في ستة مدخالت رأسمالية

رأس المال البشري
مجلس إدارة مؤهل تأهيال عاليا وخبرة ومتنوعة إجمالي
 25207من القوى العاملة
 429886ساعة تدريب
إجمالي تكلفة التدريب  2،070،050دوالر أمريكي

األجتماعيات والعالقات العامه
رأس المال  1.09مليون دوالر أمريكي مساهمات
المسؤولية االجتماعية للشركات صندوق COVID-19

رأس المال الفكري
 19.2مليون دوالر أمريكي في البحث والتطوير
تنفق  173موظفًا في البحث والتطوير
 17مركزً ا للبحث والتطوير

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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نموذج خلق القيمة (تابع)

لمزيد من
المعلومات

التأثيرات

المخرجات
األصول الرأسماليه

نمو أفضل

اإليرادات =  10594مليون دوالر أمريكي
EBITDA = 1114مليون دوالر أمريكي
ربحية السهم األساسية =  1.01بات تايالندي

الرأس المال الصناعي
يساهم إلي

إنتاج القشور =  155طنًا  586 ،طنًا إنتاج
rPET = 70كيلو طن
 10.1مليار زجاجة ُمعاد تدويرها

رأس المال الطبيعي

بيئه أفضل

يساهم إلي

انخفاض بنسبة  ٪3في إجمالي كثافة الطاقة مقارنة
بنطاق تقرير عام 2019
 ٪5.6انخفاض في كثافة غازات الدفيئة المجمعة
(النطاق  1و  )2مقارنة بنطاق اإلبالغ لعام 2019
انخفاض بنسبة  ٪10في إجمالي كثافة المياه مقارنة
بنطاق تقرير عام 2019
انخفاض بنسبة  ٪17في إجمالي كثافة النفايات الخطرة
مقارنة بنطاق اإلبالغ لعام 2019
رأس المال البشري
 ٪91.51معدل االستبقاء اإلجمالي  ٪22إناث
 0.91حالة لكل  200000ساعة عمل في TRIR
0.48حالة لكل  200000ساعة عمل في
LTIFR

حياه أفضل

اإلجتماعيات والعالقات العامه
يساهم إلي

 ٪86.16إجمالي مؤشر رضا العمالء ( ٪CSI) 92المعدل اإلجمالي
لالحتفاظ بالعمالء ()CRR
585أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات

رأس المال الفكري
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 ٪35مؤشر الحيوية في أعمال PETالمتخصصة  ٪23مؤشر
الحيوية في تجارة األلياف
 94براءة اختراع

إجمالي حجم اإلنتاج
 13.72مليون طن
(باستثناء المبيعات بين الشركات)
 15.55مليون طن
األعمال
حجم اإلنتاج =  1.98مليون طن EBITDAاألساسية =
 105مليون دوالر أمريكي

الجمع بين األعمالPET
حجم إنتاج PET = 10.17مليون طن EBITDA
األساسية =  794مليون دوالر أمريكي
أعمال األلياف

حجم اإلنتاج =  1.57مليون طن EBITDAاألساسية
=  195مليون دوالر أمريكي

لمزيد من
المعلومات

مساهماتنا في أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

مع التركيز القوي على خلق قيمة لألطراف الثالثة  -الناس والكوكب واالزدهار  ،نواصل دعم أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة والمساهمة فيها.
اإلقتصاد الدائري و إعادة التدوير

التغيرات المناخيه والطاقه

التوافق التام مع المبادرات العالمية التي تطور استراتيجيات
قوية منخفضة الكربون

جذب العمالء إلى دورة سلسلة قيمة المنتج وتطوير
طرق لدعم االقتصاد الدائري

تعليم إعادة
التدوير

المسؤولية االجتماعية للشرك ات
والتعاون
جعل تعليم إعادة التدوير برنام ًج ا عالميًا والتعاون لتحقيق
المزيد من التأثيرات اإليجابية على المجتمع.

الرفاهيه

االبيئه

المعرفه

الشراكه الصناعيه

اإللتزام بإعادة التدوير

الصحة والسالمة والرفاهية

ضمان أن الصحة والسالمة في طليعة أنشطتنا.

Process
Safety

بيئة عمل امنه

اإلشراف البيئي

تحسين كفاءة الموارد وضمان أن يكون إنتاجنا صديقًا للبيئة.

تجميع الزجاجات
البالستيكيه

تحليل ضغط المياه

المياه المحوله من
الصرف

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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لمزيد من
المعلومات

االستجابة لوباء COVID-19

كان لوباء COVID-19في عام  2020تأثير غير مسبوق في جميع أنحاء العالم وتحدى لقدرتنا على جميع المستويات لضمان سالمة ورفاهية أصحاب العمل عبر
سلسلة القيم لدينا مع الحفاظ على مرونة األعمال .ومع ذلك  ،فإن جهودنا التي استمرت عشر سنوات في تضمين االستدامة في IVLسمحت لنا للوصول بنجاح في آثار
وجود هذا الوباء.
تم التبرع باألقنعة
للمجتمعات حول العالم

تم التبرع بثالث سيارات إسعاف في
إندونيسيا لدعمها
االستجابة الطارئة لـ COVID-19.

المساهمات اإلجتماعيه

العنايه بالعامليين

إستمرارية األعمال

المساهمات من خالل صندوق أي  .في .أل – كوفيد  1.88 (19دوالر امريكي)
دعم  135منظمه في  33دوله

اخري

المجتمعات
أسيا

األطعمه
والمشروبات

مطهرات
المستشفيات لالستخدام من قبل األطباء وأطباء األسنان في تايالند
أنتجت  IVLوالمنظمات الشريكة وتبرعت بـ  20،000بدلة معدات
الوقاية الشخصية ألكثر من 200
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مستشفيات

معدات
طبيه

أمريكا
المنظمات الخيريه

اعتبارا من ديسمبر  ، 2020النسبة المئوية من إجمالي المساهمات
البيانات
ً

أوروبا
,الشرق
االوسط
,افريقيا

حوكمة مسؤولة وفعالة
ونموا إجماليًا في الحجم بنسبة ٪ 18
نموا في الحجم العضوي بنسبة ٪ 5
ً
سجل ً IVL
على الرغم من جائحة COVID-19.كان هذا النجاح مدفوعًا جزئيًا بفريق القيادة الفعال
لدينا وتركيزنا على االستدامة

إيرادات

اإلنتاج
مليون طن

صافي الربح األساسي
NCIبعد الضرائب و
دوالر أمريكي 205
مليون

التدفق النقدي التشغيلي
 1،388دوالر أمريكي
مليون

ربحية السهم األساسية
 1.01بات تايالندي

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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حوكمة الشركات

لمزيد من
المعلومات

أهم ما يسلط عليه الضوء 2020
في عام  ، 2020قمنا بتحسين التنوع من خالل تعيين مديرة
مستقلة في مجلس اإلدارة  ،بما يتماشى مع أجندة التنوع بين
الجنسين في IVL.

أكمل  ٪81من مواقعنا التدريب

تشمل حوكمة الشركات السياسات واألفراد والعمليات والتوقعات التي تلتزم بها IVLوالشركات التابعة لها يوميًا في جميع
متجذرا في رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا  ،ويشرف عليه مجلس إدارتنا  ،نظام حوكمة الشركات لدينا هو أساس أعمالنا
أنحاء العالم.
ً
اليومية .إنها تحملنا المسؤولية وتضمن قيامنا بالعمل بالطريقة الصحيحة

المديرين في لجنة الترشيحات والمك افآت
وحوكمة الشركات ( لجنة )NCCG
مستقلون بنسبة . ٪ 100

لجنة المدراء المستقليين
(NCCGفي (

من دليل حوكمة الشركة الجديد.
تدريب مكافحة الفساد ل
 ٪86من موظفينا.
لم يتم فرض أي عقوبات على IVLلعدم االمتثال
الجوهري فيما يتعلق بلوائح حوكمة الشركات
.

كانت IVLواحدة من الحاصلين على جائزة
فئة األصول PLCلبطاقة أداء CGلرابطة
أمم جنوب شرق آسيا ( )ACGSلعام 2019
التي تم اإلعالن عنها في عام .2020
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حصلت IVLعلى "ممتاز  5 -نجوم" درجة
 CGمن قبل المعهد التايالندي للمديرين
( ) IODللعام الثامن على التوالي.

 IVLفي تجديد شهادتها مع
نجحت
تحالف القطاع الخاص التايالندي ضد
الفساد ( ) CACفي مايو  ، 2018بعد
أن تم اعتمادها ألول مرة في أكتوبر
. 2014

قناة اإلبالغ عن المخالفات هي موقع
مستقل يقدم طريقة أسهل وآمنة للتواص ل .

تحقيق النمو المستدام
طموحاتنا لنمو مستدام أفضل

مصطلح متوسط
()2025

طويل األمد

• نحو تعميم
االقتصاد بواسطة
تطوير الشراكات مع الجمعيات
والمنظمات الخارجية
•

أن تصبح رائد فكري في االقتصاد
الدائري

ابتكار منتجات مستدامة تخدم
احتياجات العمالء
تحويل النفايات البالستيكية
من البيئة والمحيطات

 750.000طن من إجمالي

•

بعد االستهالك

مادة

كمواد أولية إلنتاج البوليستر
لدينا سنويًا

• إلعادة تدوير  50مليار زجاجة
سنويًا
•  1.5مليار دوالر أمريكي
استثمارات مستدامة ألهداف

المدى القصير
()2024-2021
مؤشر الحيوية
 ٪ 34ألعمال المتخصصه في
منتج البولي إثيلين و
 ٪ 22ألعمال األلياف في عام
2021
مؤشر رضا العمالء (
٪
في عام 2021

االستدامة
•

 ٪ 7عائد من المنتجات
منخفضة الكربون

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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لمزيد من
المعلومات

القيادة الفكرية لالقتصاد الدائري

بصفتنا أكبر منتج للـ  ،PETنسعى جاهدين لنكون رائدين يروجون لمفاهيم دائرية لتحقيق أهداف إعادة التدوير لعام  2025بهدف أوسع يتمثل في خلق غد أفضل .يتمثل أحد دوافعنا
الرئيسية في أن نصبح رائدًا للفكر االقتصادي الدائري في االنخراط في تعاون هادف مع شركائنا في الصناعة لتعزيز قدرتنا على االبتكارات ودفع الطلب المتزايد على rPET.

إندوراما فنتشرز عضو في تسريع االقتصاد الدائري:و مبادرة شراكة إعادة التدوير .نحن نزيد مواردنا إلعادة
التدوير من خالل وضع عربات جمع على جانبي الرصيف في مجمعات سكنية متعددة العائالت لزيادة
مع الحكومة األمريكية.
مبادرات مسؤولية المنتجين الموسعة (

•

أهداف عامه

• جلب إعادة التدوير على جانب الرصيف لألفالم والمواد المرنة لمزيد من السكان
• زيادة الطلب لدعم األسواق النهائية
• حقق معدل استرداد  ٪30بما يتماشى مع تعريف المجاالت الكهرومغناطيسية للقابلية إلعادة التدوير
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قيادة التعميم من خالل إعادة التدوير

لمزيد من
المعلومات

تغييرا حقيقيًا في إعادة التدوير ونتطلع باستمرار إلى زيادة قدرتنا على إعادة التدوير وكفاءتنا لتحقيق هدفنا المتمثل في أن نصبح رواد
مع وجود بصمة عالمية  ،نحن نقود
ً
الفكر في االقتصاد الدائري
استراتيجيتنا إلعادة التدوير

تسليط الضوء2020

• تعزيز قدراتنا العالمية على إعادة التدوير
• المساهمة في االقتصاد الدائري
• ضمان حلقة مغلقة بالكامل

المعاد تدويرها
ما يقرب من  58مليار زجاجة
مليار في عام 2020

 ،ذراع
وقعت شركة كوكا كوال للمشروبات الفلبينية (
تعبئة كوكا كوال في البالد ،وشركة إندوراما فنتشرز اتفاقية
قيمة  ،أكبر منشأة إلعادة التدوير
مشروع مشترك إلنشاء
من زجاجة إلى زجاجة في الفلبين
ستضمن Value PETأن الزجاجات البالستيكية المستخدمة والقابلة
إلعادة التدوير بنسبة  ، ٪100وبالتالي ليست "ذات االستخدام
وتكرارا في
مرارا
الفردي"  ،يتم إعطاؤها حياة جديدة واستخدامها
ً
ً
اقتصاد دائري .تبلغ القدرة المتوقعة للمصنع  30.000طن متري
 /سنويًا من الرقائق التي ستعيد تدوير ما يقرب من ملياري زجاجة
بالستيكية بإنتاج  16000طن متري سنويًا من راتينج البولي
إيثيلين تيريفثاالت المعاد تدويره في المرحلة األولى .سيتم بعد ذلك
تركيب آلة بثق ثانية الستهالك الكميات المتبقية من الرقائق

زجاجات البولي ايثيلين تيريفثاالت بعد االستهالك
المعاد تدويرها
خفضت تقريبا
 1.9مليون طن
من البصمة الكربونية

في دورة

حياتهم

تجنب ما يقرب
من  1.3مليون طن
من النفايات
البالستيكية إلى مكب
النفايات

العالمة التجارية  -تسعى دائما إلغالق الحلقة ،لدينا مجموعة من
مزيج رقائق ،والكريات ،واأللياف والخيوط
المستدامة
مصنوعة إلعادة صنعها مرة أخرى

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع

20

النمو القائم على االبتكار

لمزيد من
المعلومات

يسلط الضوء على 2020
19.2

يقود االبتكار النمو وهو أمر حيوي الستدامة أعمالنا على المدى الطويل .أن تكون وسيلة مبتكرة للتنبؤ بمتطلبات
السوق  ،وإنشاء منتجات متطورة  ،وتشجيع اإلبداع في القوى العاملة لدينا واالستثمار بشكل كبير في البحث
والتطوير
كما يعني ضمان أن عملياتنا وحلولنا تلبي االحتياجات البيئية وتتماشى مع استراتيجيتنا لالستدامة .اعتمدنا ست
فئات :ابتكار المنتجات ،واالبتكار في العمليات ،واالبتكار البيئي ،واالبتكار المفتوح ،والتعاون الداخلي والخارجي.

مليون دوالر أمريكي في اإلنفاق على البحث والتطوير

 173موظف في مجال البحث والتطوير
 17مركزً ا للبحث والتطوير
 94براءة اختراع في 2020

مؤشر الحيوية

(مطبقة وممنوحة) من إجمالي  884براءة اختراع

أكثر من  300مشروع تعاوني

ويلمان هيلث جارد
لتلبية طلب المستهلكين على الحماية الفيروسية ،انضمت

أعمال األلياف

أعمال المتخصصه PET

ويلمان إنترناشيونال إلى شركة هيلث جارد ،لتطوير
مجموعة من األلياف األساسية المضادة للفيروسات
والميكروبات والبكتيريا.
باستخدام هيلث جارد
كوف( 2-

وتخفف أليافنا ،عند عالجها

الحالي

 ،من انتقال فيروس سارس -

الهدف

الهدف

مؤشر الحيوية :اإليرادات المتأتية من مبيعات المنتجات المطورة خالل السنوات الخمس الماضية
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الفعلي
الهدف

منتجات آمنة ومستدامة

لمزيد من
المعلومات

لتقليل تأثيرنا على البيئة  ،نقوم بتصميم وتطوير وتقديم المنتجات التي تلتزم بمعايير الجودة واالستدامة األكثر صرامة .من التوريد المسؤول للمواد الخام إلى الحفاظ على أنظمة فعالة واالستثمار في تأثيرات دورة الحياة
الكاملة لمنتجاتنا  ،نواصل النمو بشكل مستدام مع التركيز على السالمة

الوزن الخفيف
وخفض الوزن

ا لتحلل البيولوجي
والتركيب

الموارد (الطاقة
المتجددة ،
المياه)

االساس
الحيوي

التسمم

الحيا ةإدارة
نهاية

معايير
تصميم
المنتج

استخدام تأثيرات
المرحلة

إدارة الكيماويات  /المواد الخطرة

كفاءة النقل

أليات سالمه المنتج
عملية توصيف مخاطر االمتثال للمنتج (

وضع نهج وأهداف محسنة للتخلص التدريجي من المواد
الكيميائية المعرضة للخطر

يتم تقييم المنتجات عبر المحافظ بحثًا عن مواد كيميائية أو
مواد معدية

تتضمن عملية
تقييمات
المواد الخام التي تغطي مخاطر
التصنيع وامتثال المنتج (التسجيل
الكيميائي وسالمة األغذية) مع
التركيز على التركيبات الجديدة في
األسواق المستهدفة.

تم جمع مدخالت العمالء
للحصول على معلومات
التطبيق النهائية

تم إجراء التقييم على ٪100
من منتجاتنا للتأثيرات المحتملة
على البيئة وصحة اإلنسان

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع

22

تكوين عالقات قوية مع العمالء

لمزيد من
المعلومات

كما هو مذكور في قيمنا  ،العميل هو سبب وجودنا .نحن نقدم لعمالئنا منتجات ذات مستوى عالمي بأعلى جودة ونسعى إلى التحسينات المستمرة في كيفية تقديم خدماتنا .باإلضافة إلى تعزيز
،
 ،وصافي نقاط الترويج (
 ،ومعدل االحتفاظ بالعمالء (
العالقات على أساس مستمر ويومي  ،نسعى بنشاط للحصول على التعليقات عبر أدوات مثل مؤشر رضا العمالء (
ودمج التوصيات بشكل شامل .سنستمر في وضع العميل في صميم كيفية إدارة أعمالنا

عام  2020الفعلي:
بشكل عام

الهدف لعام :2020
بشكل عام
٪

قطاعات
األعمال
تمت تغطاية قياس رضاء
العمال من العمليات العالميه

االستخدامات النهائية ومشاركة

منتجات أي.في.أل

تغليف األطعمة
والمشروبات

أوكسيفويلز ،مواد تنشيطية

النفط والغاز

قطع غيار السيارات

ألياف التنقل ،ألياف
نمط الحياة

الثياب

ألياف نمط الحياة

المنزل واالثاث

ألياف نمط الحياة ،
،

الكهرباء وااللكترونيات
التعبئه

الهدف
إجمالي
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٪

مالحظات )1( :منتجات المنزل والرعاية الشخصية والنظافة؛ ( )2المنازل والعناية الشخصية والنظافة الصحية؛ ( )2المنازل
والعناية الشخصية والنظافة الصحية؛ ( )2وتشمل منتجات النظافة حفاضات األطفال ،وسلس الكبار ،ومنتجات العناية
باألنوثة ،والمناديل القابلة للتصرف ،فضال عن التطبيقات الطبية (مثل األقنعة والعباءات).
( )2كوما (هامش المساهمة) على أساس

؛ فوق السوق النهائي يمثل  ٪94من محفظة

نحو الحياد الكربوني

طموحاتنا من أجل بيئة أفضل لكوكبنا

متوسطة المدي

المدي البعيد

•

نحو اقتصاد دائري
الحد باستمرار من بصمتنا
الكربونية
تحسين الكفاءة البيئية
التشغيلية
شراء الطاقة المتجددة
والمنخفضة الكربون
تحسين استهالك الموارد

•

انخفاض بنسبة  ٪ 10في كثافة غازات

قصيرة المدي

•

الدفيئة (النطاق  1و )2

•

الكهرباء المتجددة  ٪ 10بحلول عام
 2025و  ٪ 25بحلول عام 2030

•
•  ٪ 10انخفاض في كثافة المياه
• تحويل  ٪90من النفايات من
 ٪انخفاض في كثافة الطاقة

تحديد األهداف المستندة إلى
العلم (

•

حدد هدف انبعاثات غازات
الدفيئة في النطاق 3
الحاالت الرئيسية لعدم
االمتثال البيئي

المكب

الطبيعية

سنة األساس

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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إدارة الطاقة

لمزيد من
المعلومات

وتشمل استراتيجياتنا الرئيسية لتصبح محايدة من حيث الكربون الحد بنشاط من اعتمادنا على الطاقة التقليدية ،وزيادة مزيج استخدام الطاقة المتجددة في عملياتنا اليومية ،وتحسين الكفاءة البيئية
التشغيلية

تسيلط الضوء 2020
انخفاض بنسبة  ٪3في إجمالي كثافة الطاقة
مقارنة بنطاق تقرير عام 2019

إجمالي استهالك الطاقة

إجمالي استهالك الطاقة المتجددة

زيادة في استهالك الغاز الحيوي

 ،وهي فرعنا في ليتوانيا،
قامت شركة
بتركيب محطة للطاقة الشمسية بدال من السياج ،والتي تؤدي الوظائف
المزدوجة لوضع عالمات على الحدود وتوليد  55.82ميجاوات
ساعة من الكهرباء سنويا ليصل إجمالي الطاقة الشمسية في الموقع
إلى  390,000كيلووات ساعة.

إنجازات
 ٪4تخفيض في كثافة الطاقة
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إجمالي الغاز الحيوي المتجدد ( إجمالي
إجمالي
الكتلة الحيوية المتجددة (
الكهرباء المتجددة (

إجمالي االستهالك (جيجا جول)  2020 -نطاق التقرير ( 107موقعًا) إجمالي
االستهالك (جيجا جول)  2019 -نطاق التقرير ( 94موقعًا)
الكثافة (جيجا جول  /طن من اإلنتاج)  -نطاق التقرير لعام 107( 2020
موقعًا) الكثافة (جيجا جول  /طن من اإلنتاج)  -نطاق اإلبالغ 2019

موقعًا

ة :يتم احتساب الكثافة على أساس اإلنتاج الكلي بما في ذلك المبيعات بين الشركات
على مصانع التكسير  ،مما أدى إلى زيادة استهالك الطاقة
زادت الطاقة في عام  2020عندما استحوذت

أهداف
 ٪25من استهالك الكهرباء المتجددة

أهداف
 ٪انخفاض في كثافة الطاقة
 ٪10من استهالك الكهرباء المتجددة

سنة االساس 2020

إدارة غازات الدفيئة

لمزيد من
المعلومات

نحن نعمل على تقليل بصمتنا الكربونية ودفع التحوالت عبر سلسلة القيمة لدينا لتحقيق هدفنا المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في النطاق  1و  2بحلول
عام
إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
(النطاق  1و )2

تسليطالضوء
2020تسليط
2020
الضوء

انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة
(النطاق )2

انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة
(النطاق)

غازات
كثافة
انخفاض
٪5.6
غازات
كثافة
في في
انخفاض
٪5.6
)
2
و
1
النطاق
(
المشتركة
الدفيئة
الدفيئة المشتركة (النطاق  1و )2
2019
التقارير
مقارنةمع
2019
لعام لعام
التقارير
نطاقنطاق
مقارنةمع

إنجازات
انخفاض بنسبة  ٪10في كثافة
غازات الدفيئة (النطاق  1و 2

أهداف
انخفاض بنسبة  ٪10في كثافة
غازات الدفيئة (النطاق  1و )2

مالحظة :يتم احتساب الكثافة على أساس اإلنتاج الكلي بما في ذلك المبيعات بين الشركات.
زادت انبعاثات عام  2020حيث استحوذت

على مصانع التكسير  ،مما أدى إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة.

في عام  ، 2020كانت تغطية جمع البيانات من نطاق غازات الدفيئة  ٪100 3للفئات أدناه

نخطط لتوسيع اإلبالغ عن جميع الفئات ذات الصلة بأعمالنا بحلول عام 2023

محاسبة غازات الدفيئة والتحقق منها والضمان وفقًا لـ
و

•

النقل والتوزيع في المصب

•

النفايات المتولدة في
العمليات

•

النقل والتوزيع

•

تنقل الموظفين وسفر العمل

•

السلع والخدمات
المشتراة

•
•  -األنشطة ذات الصلة
الوقود والطاقة

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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ادارة المياه

لمزيد من
المعلومات

نحن ندير مياهنا بمسؤولية  ،بما في ذلك سحب المياه وتصريفها  ،ونسعى إلى التحسينات المستمرة في إدارة المياه من خالل 3

لضمان المساءلة في مناطق اإلجهاد المائي ،

نجري بانتظام تقييمات اإلجهاد المائي وتخفيف اآلثار السلبية على البيئة والمجتمعات المحيطة بعملياتنا.
إجمالي المياه المعاد تدويرها  /المعاد استخدامها

إجمالي سحب المياه

 2020تقييم اإلجهاد المائي
من عمليات

المحددة في مناطق اإلجهاد المائي باستخدام أداة
مخاطر المياه

إجمالي حجم المياه المعاد تدويرها  /المعاد استخدامها (م  - )3نطاق التقرير لعام  107( 2020موقعًا) الحجم
اإلجمالي للمياه المعاد تدويرها  /المعاد استخدامها (م  - )3نطاق اإلبالغ  94( 2019موقعًا) المياه المعاد
تدويرها  /المعاد استخدامها ( - )٪نطاق اإلبالغ  94( 2019موقعًا) ) المياه المعاد تدويرها  /المعاد
استخدامها ( - )٪نطاق اإلبالغ لعام  107( 2020موقعًا

إجمالي سحب المياه (م  2020 - )3نطاق اإلبالغ ( 107مواقع) إجمالي سحب المياه (م 2019 - )3
نطاق اإلبالغ ( 94موقعًا) الشدة (م  / 3طن من اإلنتاج)  2020 -نطاق اإلبالغ ( 107مواقع) الكثافة
موقعًا)
(م  / 3طن من اإلنتاج) 2019 -

مالحظة :يتم احتساب الكثافة على أساس اإلنتاج الكلي بما في ذلك المبيعات بين الشركات
على مصانع التكسير  ،مما أدى إلى زيادة سحب المياه
زادت المياه في عام  2020عندما استحوذت

أهداف

إنجازات

 ٪تخفيض في كثافة الماء
سنة األساس 2020
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انخفاض بنسبة  ٪7في كثافة المياه
اإلجمالية

يسلط الضوء على 2020
انخفاض بنسبة  ٪10في إجمالي كثافة المياه مقارنة بنطاق تقرير عام 2019
زيادة بنسبة  ٪10في حجم المياه المعاد تدويرها  /المعاد استخدامها عن عام 2019

إدارة المخلفات

لمزيد من
المعلومات

يتماشى طموحنا لتقليل النفايات من عملياتنا مع تعهدنا بتحويل  ٪90من النفايات من مكب النفايات بحلول عام  .2025نحن نضمن أن نهجنا إلدارة النفايات يتوافق مع المتطلبات التنظيمية ،
ويتجاوزها حيثما أمكن ذلك .وهذا يعني إنشاء قائمة جرد تفصيلية للنفايات وتطبيق تصميمات جديدة دائ ًما لتعزيز الحد من النفايات وإعادة التدوير واالستعادة
إجمالي النفايات

النفايات المحولة من المكب

إجمالي المخلفات الخطرة

تم إنشاؤه  ،والتخلص منه  ،وإعادة استخدامه  ،وإعادة تدويره  ،واستعادته

الشهادة البالتينية

الشهادة الذهبية
تم اعتماد النباتات
بنسبة ٪95-90
غير خطرة
معدل تحويل
النفايات .

تم اعتماد  5محطات
بأكثر من  ٪95من
معدل تحويل النفايات
الخطرة
تم اعتماد  8مصانع مع
أكثر من  ٪95معدل
تحويل النفايات غير
الخطرة

إجمالي النفايات المتولدة (طن)  -نطاق اإلبالغ لعام  107( 2020موقعًا)
إجمالي النفايات المتولدة (طن)  -نطاق اإلبالغ لعام  94( 2019موقعًا)
إجمالي النفايات المعاد استخدامها والمعاد تدويرها والمستعادة
( ٪من إجمالي النفايات المتولدة)
إجمالي النفايات التي تم التخلص منها ( ٪من إجمالي النفايات المتولدة)

إجمالي النفايات الخطرة (طن)  2020 -نطاق اإلبالغ ( 107موقعًا) إجمالي النفايات
الخطرة (طن)  -نطاق اإلبالغ  94( 2019موقعًا)
الكثافة (طن  /طن من اإلنتاج)  2020 -نطاق اإلبالغ ( 107موقعًا) الكثافة (طن  /طن
من اإلنتاج)  -نطاق اإلبالغ  94( 2019موقعًا)
مالحظة :يتم احتساب الكثافة على أساس اإلنتاج الكلي بما في ذلك المبيعات بين الشركات

إنجازات
زيادة إجمالي النفايات المحولة من المكب من

 ٪48إلى ٪84

أهداف
 ٪90نفايات تم تحويلها
من مكب النفايات

تسليط الضوء 2020
كثافة النفايات اإلجمالية =  0.0202طن  /طن من اإلنتاج

انخفاض بنسبة  ٪17في إجمالي كثافة النفايات الخطرة مقارنة بنطاق اإلبالغ
لعام

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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جوائز التميز التشغيلي

لمزيد من
المعلومات

جارية منذ عام  ، 2017تستند هذه الجائزة إلى األداء الممتاز عبر  10معايير بنا ًء على :األداء المالي  ،واألداء التشغيلي  ،وأداء االستدامة (البيئة والصحة والسالمة).
يتم تحديد أفضل وحدات األعمال من خالل قياس أدائها عبر هذه المعايير ويتم منحها في مؤتمر اإلدارة العالمي السنوي (

الفائز في أعمال

فائز في أعمال األلياف:
إندوراما البوليستر صناعات

رايونغ) ،تايالند

الفائز باألعمال
األمريكية

إندوراما بوليبيت إندونيسيا (

الفائز في أعمال التغليف

لعطريات األعمال الفائز
إندوراما فنتشرز كويميكا
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 ،الواليات المتحدة

إسبانيا

بيفباك (نيجيريا) المحدودة  ،نيجيريا

تمكين
الناس والمجتمعات
طموحاتنا لتحسين الحياة

المدي البعيد

•

حالةلكل200000
ساعةعمل

•

حماية شعبنا وكوكبنا ،
وتمكين المزيد من
االزدهار

•

التأثير اإليجابي على
المجتمع من خالل تقديم
قيمة اجتماعية
واقتصادية وبيئية

المدي المتوسط

•

حالة لكل 200000
ساعة عمل

•

مليون مستهلك حول العالم
على إعادة التدوير بحلول
عام 2030

المدي القصير

•

معايير البيئة والصحة والسالمة
التشغيلية وتعزيز مواهب البيئة
والصحة والسالمة بحلول عام
2024

 4يشارك حوالي  1000منصب
قيادي في تخطيط التعاقب حلول
عام2023
يشارك  3500قائد
في منهج تنمية القيادة بحلول عام
2024

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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العطاء لمجتمعاتنا

لمزيد من
المعلومات

ألعمالنا تأثير إيجابي على المجتمعات التي نعمل فيها  ،وسنواصل تحقيق قيمة اجتماعية وبيئية واقتصادية مستدامة .نحن نتصدى أيضًا للتحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع العالمي من خالل
االلتزام بأهداف التنمية المستدامة (

تركز إستراتيجيتنا على مستوى المجموعة بشأن مواطنة الشركات والمساهمات الخيرية على النمو االقتصادي واالبتكار والحفاظ على ترخيص

اجتماعي مزدهر للعمل

النتائج والمخرجات

أنشطة المسؤولية
االجتماعية للشركات

التعليم
وتلقى ما مجموعه  27 906أشخاص تعليما بشأن إعادة
التدوير وفصل النفايات
تم تنزيل المواد التعليمية  725مرة

استثمارات
المجتمع

البيئه
تعليم

المبادرات
التجارية

الفنون و
حضاره

 ٥١١قميص من البولي ايثيلين تريفثاالت معاد التدوير
مبادرات حول إعادة التدوير التعليم مع الجامعات األعلى
مرتبة في تايالند .القطاع العام والمنظمات والحكومة
المشاركة
الترفيه
أكثر من  300مبادرة تدعم رفاهية وصحة المجتمعات المحلية.
 10مبادرات لدعم الفئات الضعيفة والفئات ذات اإلعاقة  ،وتحسين
نوعية الحياة.
 13مبادرة لدعم األنشطة الرياضية لتعزيز الصحة العقلية والبدنية
لألطفال.
 44مبادرة لتوفير االحتياجات األساسية للمجتمعات المحلية خالل
جائحة

المشاركات اإلجتماعيه

إجمالي المساهمة

أنشطة المسؤولية
االجتماعية
الصحه

الرفاهيه والرعايه
االجتماعيه

البيئه

التبرعات
الخيرية

من أجل

ساعدت  28منظمة  /شريكًا في تعزيز إعادة تدوير
البيئة.
التي تم جمعها عالميًا إلعادة
 9434كجم من زجاجات
التدوير.
تم تقليل  16.5طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناتج عن
إعادة تدوير الزجاجات بعد االستهالك

التكلفة المتوقعة
من الموظفين تطوع خالل ساعات
العمل مدفوعة األجر
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تطوع من قبل الموظفين
خالل ساعات العمل
مدفوعة األجر

مجموع العطاء العيني

إجمالي النفقات اإلدارية

الرقم الخاص بالمساهمة واألنشطة االجتماعية مستثنى من مبادرات صندوق

ومؤسسة

تعليم إعادة التدوير

لمزيد من
المعلومات

في العام الماضي  ،أصدرنا ووزعنا كتيب "دعنا نتعرف على أنواع البالستيك
وفصل النفايات" .تم إعداد مقطع الفيديو التعليمي الترفيهي
وإعادة تدوير
وفصل النفايات باللغة اإلسبانية  ،بينما توفر الرسوم المتحركة الجديدة الخاصة بنا
خيارا مرئيًا ممت ًعا وسهل الفهم .لقد حققنا تقد ًما
حول عملية إعادة تدوير
ً
ملحو ً
ظا في تعليم إعادة التدوير في عام  2020على الرغم من الوباء

أهداف
تثقيف مليون مستهلك حول العالم بشأن إعادة التدوير

الجمهور والمجتمع

معلمين

تالميذ

ساعات التدريس

تدريبات
الفصول
الدراسية

تدريبات افتراضية

تحميل فديويهات تعلييمه العادة
التدوير

تحميل المواد التعليميه العادة
التدوير

مقاالت إعادة
التدوير

إعادة الزجاجات الفارغه
الي مصانع اعادة التدوي
ر

زجاجات مجمعة
عالميا

زيارات لمصانعإعادة التدوير

متلقي التدريبات

القطاع العام ،
المنظمات والحكومة

تعليم إعادة التدوير

المدارس

محادثات إعادة التدوير
المناسبات العامة

تبرعات بقمصان بي إ] تي

تبرعات صناديق اعادة
التحميل

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع

32

لمزيد من
المعلومات

االستثمار في أبنئنا

موظفونا هم أغلى ما نملك ونحن نستثمر بكثافة في القوى العاملة لدينا .نحن نركز على إنشاء فريق قيادة قوي يتمتع بالقدرات والخبرات المناسبة لدفع طموحاتنا وإنجازاتنا.
من خالل استراتيجيات اإلدارة المهنية وفرص التعلم والتطوير والوصول إلى الموارد العالمية  ،نطور موظفينا ونكافئ األداء القوي

تناقص الموظف
الجنسيات

الموظفون
ذوو اإلعاقة

متوسط ساعات
التدريب

يسلط الضوء على
 429886ساعة تدريب
دوالرا أمريكيًا
2،070،050
ً
إجمالي تكلفة التدريب
 ٪91.51معدل االحتفاظ اإلجمالي

إجمالي القوى العاملة

التنوع بين الجنسين

الموظف صافي نقاط
الترويج

الموظفين حسب
القارة
مشاركة الموظف

مشاركة الموظف (موظف نشط

االهدافف
شارك حوالي  1000منصب قيادي في تخطيط التعاقب بحلول عام 2023
يشارك  3500من القادة في منهج تنمية المهارات القيادية بحلول عام 2024
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ضمان مكان عمل آمن ومفيد

لمزيد من
المعلومات

ً
ً
مسؤوال يحافظ على واجبنا في رعاية البيئة وموظفينا ،
مشغال
أمرا بالغ األهمية لقوة العمل لدينا وعملياتنا على مستوى العالم .نحن فخورون بكوننا
تعتبر السالمة والصحة في العمل ً

ونتجاوز بشكل روتيني الحد األدنى من المتطلبات التشريعية .يضمن نظام الصحة والسالمة المهنية (

الراسخ لدينا أن يفهم الجميع مسؤوليتهم في توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على

عادات آمنة وصحية على أساس يومي داخل أعمالنا

معدل تكرار إصابة الوقت الضائع:
 200ساعة عمل)

الحاالت000/

إجمالي معدل اإلصابة القابل للتسجيل:
الحاالت 200 000 /ساعة عمل)

تسليط الضوء 2020
 ٪شهادة
تم تحسين
تحسن

من عام 2019
من 2019

حقق ما مجموعه ( 44أكثر من  )٪41من مواقعنا هدف "صفر
حوادث" في عام .2020

أهداف
حالة لكل  200000ساعة عمل

.الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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اإلبالغ عن البيانات والتحقق منها وضمان التقرير
محاسبة غازات الدفيئة والتحقق منها و
ضمان وفقا ل
و
بواسطة مدقق حسابات مستقل

شهادة اإلبالغ و
ضمان وفقًا لمعايير
و
<
حسابات مستقل

وإطار عمل
بواسطة مدقق

تم إعداد هذا التقرير وفقًا للخيار األساسي لمعايير
وإطار العمل
المبادرة العالمية إلعداد التقارير (
الدولي للتقارير المتكاملة التابع للمجلس الدولي إلعداد
لعام 2021
التقارير (

جهات االتصال والتعليقات
Sustainability Report
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INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
75/102 Ocean Tower 2, 37th Floor
Soi Sukhumvit 19 (Wattana), Bangkok 10110 Thailand
Telephone: +662 661 6661 Fax: +662 661 6664-5
www.indoramaventures.com
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